
Η ΠΡΩΤΗ ΜΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ 5/10/21 

11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΙΟΥ 

ΑΓΑΠΑΜΕ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΖΩΑΚΙΑ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ: 

Έχω ένα μικρό μαύρο σκυλάκι που τη λένε ΜΟΥΣ. 

 Πριν λίγες μέρες ήρθε ένα γειτονόπουλο να παίξει μαζί της κι άφησε την πόρτα της αυλής 

ανοιχτή και φρουτ η Μους πετάχτηκε έξω στο δρόμο κι άρχισε να τρέχει κι εξαφανίστηκε. 

Εγώ  επειδή ανησύχησα πολύ για κείνη γιατί πάντα βγαίνουμε βόλτα με το λουράκι της και 

φοβήθηκα μήπως της συμβεί κάτι κακό, βγήκα στη γειτονιά κι άρχισα να την φωνάζω. 

Πήγαινα από δω, πήγαινα από κει αλλά δεν την βρήκα πουθενά. Επιστρέφοντας στο σπίτι 

είδα τη Μους να με περιμένει έξω από την πόρτα γαυγίζοντας πολύ δυνατά. Τι λέτε να είχε 

γίνει; 

ΠΑΙΔΙΑ: 

• Έτρεχε και κυνηγούσε μια γάτα. 

• Έτρεχε και κυνηγούσε ένα άλλο σκυλάκι. 

• Είδε μια γάτα σκαρφαλωμένη σ΄ένα δέντρο κι ήθελε να τη βοηθήσουμε. 

• Κυνηγούσε κάποιους κακούς. 

• Κυνηγούσε κάποιο κλέφτη. 

 ΜΜΜ… για να δούμε τι είχε συμβεί; Προσπάθησα να την χαϊδέψω αλλά εκείνη έφευγε 

και συνέχισε να γαυγίζει και να απομακρύνεται. Την ακολούθησα. Εκείνη έτρεχε  μπροστά 

και γαύγιζε  κι εγώ να τρέχω ξοπίσω της. Κάποια στιγμή σταμάτησε γαυγίζοντας πολύ 

δυνατά δίπλα σ ́ ένα χαρτόκουτο . ΄ Αραγε τι να είχε μέσα το χαρτόκουτο; 

ΠΑΙΔΙΑ:  

• Γλυκά. 

• Δωράκια. 

• Καραμέλες. 

• Φαγητό. 

• Κόκαλο. 

• Κόκαλο δεινόσαυρου. 

• Παιχνίδια για τα φτωχά παιδάκια. 

• Ρούχα για τα φτωχά παιδάκια. 

• Κάποια ζωάκια. 

• Μικρά γατάκια. 

• Μικρά σκυλάκια 



ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ: 

Πραγματικά παιδιά είστε πολύ έξυπνα, το βρήκατε. Η κούτα είχε μέσα τρία μικρά- μωρά 

φοβισμένα σκυλάκια. Μπορείτε να σκεφτείτε πως θα ήταν; 

ΠΑΙΔΙΑ; 

• Άσπρα 

• Μαύρα  

• Καφετιά  

• Χρυσαφί. 

• Άσπρα με μαύρες βούλες 

• Άσπρα με καφετιές βούλες 

• Άσπρο ,1 μαύρο, 1 καφέ. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ: 

Κι εδώ μαντέψατε σωστά. Ήταν  ένα άσπρο ένα, ένα χρυσαφί κι ένα άσπρο με λίγο μαύρο 

στα πόδια στην κοιλίτσα και στο κεφαλάκι.  Αυτό το τελευταίο όμως είχε χτυπήσει το 

ποδαράκι του κι έτρεχαν αίματα. Τι λέτε να είχε γίνει. 

ΠΑΙΔΙΑ  

• Βγήκε από το κουτί και το πάτησε ένα μηχανάκι. 

• Το δάγκωσε ένας σκύλος. 

• Το δάγκωσε μια γάτα. 

• Το δάγκωσε ένα φίδι. 

• Το χτύπησε κάποιος κακός. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ 

Εδώ παιδιά πραγματικά δεν ξέρω κι εγώ τι είχε συμβεί. 

Αλλά μήπως μπορείτε να σκεφτείτε πώς βρέθηκαν εκεί; 

ΠΑΙΔΙΑ: 

• Τα πήγε η μαμά τους για να τα προστατέψει. Αλλά μετά εκείνη πέθανε. 

• Τα πήγε η μαμά τους, αλλά πήγε να φέρει φαγητό και χάθηκε.  

• Τα πέταξε κάποιος που δεν τα ήθελε. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ 

Ό,τι και να συνέβαινε απ΄όλα αυτά, εγώ τι λέτε πως έπρεπε να κάνω. 

ΠΑΙΔΙΑ: 



• Να το πάρεις και να το πάς στο γιατρό. 

• Να του βάλει τσιρότο. 

• Να του βάλει επίδεσμο 

• Να του δώσει φάρμακο για να γίνει καλά. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ 

Πολύ σωστά τα λέτε. Αλλά σε ποιο γιατρό να το πάω; 

ΠΑΙΔΙΑ 

• Σ ένα καλό γιατρό. 

• Στον κτηνίατρο 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ: Δηλαδή τι γιατρός είναι αυτός; 

ΠΑΙΔΙ: είναι αυτός που φροντίζει τα άρρωστα ζωάκια. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ 

Πραγματικά αυτό έκανα. Το πήγα στο γιατρό, του έβαλε μπενταντί ν και του έδεσε το πόδι 

του με έναν επίδεσμο. Μετά τι νομίζετε πως έπρεπε να κάνω; Αυτά ήταν μικρούλια κι 

έτρεμαν . 

ΠΑΙΔΙ: να τα πάρεις στο σπίτι σου. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ: Πολύ σωστά έτσι έκανα. όμως αυτά πεινούσαν και πως θα τα τάιζα; 

ΠΑΙΔΙΑ: 

• Να τους έδινες φαγητό. 

• Να τους έδινες σκυλοτροφή.  

• Και νερό. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ: Μα ήταν πολύ μωράκια. Δεν θα μπορούσαν να φάνε σκυλοτροφή. Αυτά 

κανονικά θα έπρεπε να έπιναν γαλατάκι  από τη μανούλα τους. 

ΠΑΙΔΙΑ: 

• Να τους έδινες γάλα. 

• Με μπιμπερό, όπως κάνουν στα μωράκια. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ: 

 Έτσι έκανα παιδιά. Πήρα ένα ειδικό μπιμπερό για μωρά σκυλάκια και τους έδωσα 

γαλατάκι. Όμως τώρα έχω ένα άλλο πρόβλημα. Τι θα τα κάνω τόσα σκυλάκια. Μήπως να 

τα βάλω σε μια καινούργια κούτα και να τα πάω εκεί που τα βρήκα; 



ΠΑΙΔΙΑ: 

• Να τα πουλήσεις 

• Να τα χαρίσεις. 

• Να τα δώσεις κάπου. 

• Να τα δώσεις σε φίλους σου. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ 

Αυτό ακριβώς έκανα. Κι ήρθε μια καλή μου φίλη κι υιοθέτησε το χρυσαφί. Το πήρε στην 

αγκαλιά της  κι ήταν πολύ χαρούμενη. Το πήρε λοιπόν να το φροντίζει για πάντα. Γιατί 

όταν παίρνουμε ένα ζωάκι πρέπει να φροντίζουμε πάντα κι όχι σε λίγο καιρό που το 

βαριόμαστε να το παρατάμε  αδέσποτο στο δρόμο. Τι σκέφτεστε παιδιά γι αυτά τα 

ζωάκια που παρατάνε κάποιοι στο δρόμο , τα αδέσποτα; 

ΠΑΙΔΙΑ: 

• Τα καημένα. 

• Τα λυπάμαι. 

• Είναι κρίμα. 

• Πεινάνε. 

• Διψάνε. 

• Κρυώνουν. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ: 

Ευτυχώς παιδιά υπάρχουν άνθρωποι που τα νοιάζονται και τα φροντίζουν κι αυτά.  Εγώ 

λοιπόν έτσι απλά για να ξέρετε τα άλλα δυο σκυλάκια που μου έμειναν τα πήγα σ΄ένα 

καταφύγιο για σκυλάκια. Εκεί είναι ένα μεγάλο κτήμα που έχουν πολλά σκυλάκια και τα 

φροντίζουν, και τα ταίζουν κι όποιος θέλει μπορεί να πάει εκεί και να πάρει ένα σκυλάκι 

στο σπίτι του. Γιατί ένα ζωάκι, όπως το σκυλάκι μπορεί να γίνει ένας εξαιρετικός φίλος.! 

 

 

 

 

 

 

 

 


